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01 Eenmalige subsidie Pampus 

B&W besluiten:  

Eenmalige subsidie te verlenen aan Forteiland Pampus (Unesco Werelderfgoed)  ad €20.000. 

 

02 Preventie 

B&W besluiten:  

Instemmen met uitgangspunten preventie. 

 

03 Schriftelijke vragen artikel 33 Inburgering statushouders 

B&W besluiten akkoord te gaan met de antwoorden. 

 

04 Intentieverklaring Circulair Inkopen te ondertekenen op 20 juni 2018 met MRA 

B&W besluiten: 

1. De intentieverklaring als regio te ondertekenen en deze actief uit te dragen tijdens de bijeenkomst 

State of the Region op 20 juni 2018. Vanuit de stuurgroep M&D de betrokken bestuurder te 

mandateren om namens de zeven regiogemeenten te ondertekenen; 

2. Met deze ondertekening in afstemming met overige MRA deelnemers toe te werken naar:  

a. ten minste 10% Circulair inkopen /circulair opdrachtgeverschap in 2022;  

b. toe te werken naar 50 % circulair inkopen /circulair opdrachtgeverschap in 2025 en dit in de 

eigen organisatie in te bedden. En tevens op de voortgang periodiek te monitoren; 

3. Om in 2025 in afstemming met MRA partners te bepalen hoe vervolgens zo snel mogelijk de situatie 

van volledig circulair inkopen /circulair opdrachtgeverschap  bereikt wordt. Daarbij wordt bezien wat 

aan extra inspanning nodig is om deze situatie van 100% circulair inkopen /circulair 

opdrachtgeverschap al in 2030 te bereiken. Hierover wordt in 2025 een afzonderlijk besluit 

genomen. 

 

05 Convenant Rookvrije Generatie 

B&W besluiten: 

1. Het convenant Rookvrije Generatie Gooi en Vechtstreek vast te stellen 

2. Een lid van het college af te vaardigen om op 21 juni 2018 namens bij het college het bijgevoegde 

convenant te ondertekenen 

 

06 Zwerfafvalvergoeding Nedvang 

B&W besluiten: 

1. Het plan van aanpak zwerfafval 2013-2018 vast te stellen; 

2. Een aanvraag zwerfafvalvergoeding over de periode 2013-2017 bij Nedvang in te dienen. 

 

07 Beslissing op bezwaar 
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B&W besluiten: 

1. Het bezwaar inzake het verkrijgen van een parkeervergunning ontvankelijk te verklaren;  

2. Het bezwaar inzake het verkrijgen van een parkeervergunning ongegrond te verklaren; 

3. De bezwaarmakers schriftelijk op de hoogte te stellen van dit besluit en dit advies en het verslag van 

de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

08 Horecaconvenant Gooise Meren, kern Bussum, 2018 - 2019 

B&W besluiten: 

In te stemmen met het horecaconvenant Gooise Meren, kern Bussum, 2018 – 2019. 

 


